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M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   1 3 

Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 
29.10.2018 

 

od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 

 
 

Přítomni : 

 
dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním 
oddělení.  
 
 

 
 
Před zahájením zasedání bylo členům Zastupitelstva městské části Praha 13 předáno 
registračním úřadem osvědčení o zvolení členem zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění. 

 

1. Zahájení zasedání 

Zasedání ustavujícího zastupitelstva zahájil David Vodrážka, dosavadní starosta. Přivítal 
všechny členky a členy nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 13, tajemníka úřadu 
Jaroslava Mareše, vedoucí odborů úřadu a všechny další hosty. Poblahopřál všem členkám  
a členům Zastupitelstva MČ Praha 13 k jejich zvolení a popřál jim mnoho sil do zastupitelské 
práce. 

Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno 35 členů a k přijetí 
usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů. 
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Pan starosta informoval přítomné, že hlasování bude probíhat tzv. aklamací (zdvižením ruky) 
a zároveň elektronicky pomocí hlasovacího zařízení. 

 

2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva 

Slib člena zastupitelstva proběhl podle § 50 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění. Text slibu přečetl David Vodrážka, dosavadní starosta. 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 13 a jejích občanů, řídit se Ústavou  
a zákony České republiky.“ 

Slib složil každý člen zastupitelstva do rukou dosavadního starosty (který složil slib do rukou 
zastupitelky Cejnarové) a jeho složení potvrdil podpisem. Tím všichni přítomní členové 
Zastupitelstva městské části Praha 13 splnili zákonnou podmínku a mohli začít vykonávat 
svůj mandát. 

 

3. Stanovení ověřovatelů zápisu 

Podle stávajícího jednacího řádu ZMČ je nutné určit dva zastupitele jako ověřovatele zápisu, 
pan starosta navrhl Michala Drábka a Jiřího Maška. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 1 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

 

4. Schválení programu 

1.  Zahájení zasedání 
2.  Složení slibu zvolených členů zastupitelstva 
3.  Stanovení ověřovatelů zápisu 
4.  Schválení programu 
5.  Navržení a volba členů mandátového výboru ZMČ 
6.  Navržení a volba členů návrhového a volebního výboru ZMČ 
7.  Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů zastupitelstva 
8.  Schválení volebního řádu ZMČ 
9.  Volba starosty městské části Praha 13 a určení jeho kompetencí 
10. Stanovení počtu místostarostů 
11. Volba místostarostů a určení jejich kompetencí  
12. Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 13 
13. Volba členů Rady městské části Praha 13 
14. Stanovení kompetencí členů RMČ Praha 13 
15. Ustavení výborů ZMČ Praha 13 
16. Volba předsedů, členů a tajemníků kontrolního a finančního výboru ZMČ Praha 13 
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17. Volba předsedů ostatních výborů ZMČ Praha 13 a jejich tajemníků 
18. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 13 
19. Ustavení politických klubů 
20. Pověření členů zastupitelstva podpisem doložek k právním úkonům 
21. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2019 pro 

neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za 
kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena 
ZMČ Praha 13 

22. Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 
podle výkonu jednotlivých funkcí 

 
O navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 2 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 

5. Navržení a volba členů mandátového výboru ZMČ 

Mandátový výbor provádí ověření platnosti mandátů přítomných zastupitelů. 

Navrženi byli tito členové: 

předseda výboru: Petr Praus 
členové výboru: Václav Hrdlička, Milan Vávra 
tajemník výboru: Michal Prošek, vedoucí legislativně-právního odboru 

Hlasování č. 3 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

6. Navržení a volba členů návrhového a volebního výboru ZMČ 

Během jednání pracuje návrhový a volební výbor, který zpracovává a vyhlašuje výsledky 
všech voleb, které na zasedání probíhají.  

Navrženi byli tito členové: 

předseda výboru: Vít Bobysud 
členové výboru: Yveta Kvapilová, Ivana Todlová 
tajemník výboru: Michal Prošek, vedoucí legislativně-právního odboru 

Hlasování č. 4 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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7. Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů zastupitelstva 

Ověření bylo provedeno na základě § 46 a § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v platném znění, mandátovým výborem na základě těchto dokumentů: 

- Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 7. 10. 2018 podepsaný 
zástupcem registračního úřadu a Českého statistického úřadu 

- Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva vydané registračním úřadem. 
 

8. Schválení volebního řádu Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
K volbě starosty, místostarostů, členů rady, předsedů, členů a tajemníků výborů je třeba 
schválit volební řád. 

O volebním řádu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0001/2018 

 

Pan starosta požádal, aby každá volební strana a koalice navrhla ze svého středu mluvčího, 
který bude za tuto stranu vystupovat. Na základě návrhů byli stanoveni následující zástupci: 

za ANO 2011    - Michal Drábek 
za KDU-ČSL a STAN    - Jiří Mašek 
za ODS     - David Vodrážka 
za TOP 09     - Petr Praus 
za Zelení a Piráti pro 13   - Václav Hrdlička 
 

9. Volba starosty městské části Praha 13 a určení jeho kompetencí 

 
Volba starosty městské části Praha 13 proběhla v souladu s volebním řádem veřejně, a to 
aklamací (zdvižením ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 

Byl předložen jediný návrh kandidáta na starostu, a to Ing. Davida Vodrážku. 

Proběhlo hlasování o navrženém kandidátovi. 

Hlasování č. 6 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Starostou městské části Praha 13 pro volební období 2018 – 2022 byl zvolen 
Ing. David Vodrážka pro oblast kompetencí vyplývajících ze zákona, dále pro územní 
rozvoj městské části Praha 13, finance, legislativu a sociální oblast. 
 
USNESENÍ č. UZ 0002/2018 

 

10. Stanovení počtu místostarostů, volba místostarostů a určení jejich 
kompetencí 

 
Pan starosta navrhl, aby pro volební období 2018 – 2022 byli zvoleni 3 místostarostové. 

Pan Hrdlička přednesl svou připomínku za klub Zelení a Piráti pro 13 k probíhajícímu 
hlasování a uvedl, že i když zastávají roli opozice, jsou připraveni podporovat návrhy 
koalice, které budou ku prospěchu obce.  

O návrhu na stanovení 3 místostarostů bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Volba místostarostů městské části Praha 13 proběhla v souladu s volebním řádem veřejně, 
a to aklamací (zdvižením ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 

Pan starosta navrhl následující kompetence místostarostů: 

a) oblast školství, informatiky a životního prostředí 
b) oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy 
c) oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovy a spolkové činnosti. 

Za koalici navrhl pan starosta kandidáty pro oblast uvedenou v bodě a) Marcelu 
Plesníkovou, v bodě b) Davida Zeleného a v bodě c) Petra Zemana. 

Ostatní volební strany nenavrhly žádného kandidáta. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Marcela Plesníková 
Hlasování č. 8 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

David Zelený 
Hlasování č. 9 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Petr Zeman 
Hlasování č. 10 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Předseda volebního výboru oznámil, že navržení kandidáti Marcela Plesníková,  
David Zelený a Petr Zeman byli zvoleni do funkce místostarosty. 
 
USNESENÍ č. UZ 0003/2018 

 

11. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 13 

 
Na základě § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, byl 
navržen počet 9 členů rady. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 25, proti: 9, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0004/2018 

 

12. Volba členů Rady MČ Praha 13 

 
Proběhla volba 5. – 9. člena rady v souladu s volebním řádem veřejně, a to aklamací 
(zdvižením ruky) a zároveň pomocí hlasovacího zařízení. 

Návrhy kandidátů: 

za koalici byli navržení: Josef Zobal, Zbyněk Pastrňák, Šárka Skopalíková, Michal Drábek 
a Aneta Ečeková Maršálová. 

Jiné návrhy nebyly podány. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Josef Zobal 
Hlasování č. 12 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Zbyněk Pastrňák 
Hlasování č. 13 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Šárka Skopalíková 
Hlasování č. 14 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Michal Drábek 
Hlasování č. 15 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Aneta Ečeková Maršálová 
Hlasování č. 16 - pro: 21, proti: 10, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že navržení kandidáti Josef Zobal, Zbyněk 
Pastrňák, Šárka Skopalíková, Michal Drábek a Aneta Ečeková Maršálová byli 
zvoleni členy rady. 
 
USNESENÍ č. UZ 0005/2018 

 

13. Stanovení kompetencí členů Rady MČ Praha 13 

 
Pan starosta navrhl, aby pro 2 členy rady byly zvoleny oblasti jejich kompetencí. 

Pro členku rady Anetu Ečekovou Maršálovu oblast Agendy 21, seniorů a 
hendikepovaných. 
Pro Michala Drábka oblast digitalizace a dotačních titulů. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0006/2018 

 

14. Ustavení výborů ZMČ Praha 13 

 
Na základě § 100 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, 
zastupitelstvo zřizuje vždy kontrolní a finanční výbor. Počet členů musí být vždy lichý. 
Členem výboru nesmí být starosta, místostarosta, tajemník ani zaměstnanec úřadu 
zabývající se rozpočtem a účetnictvím. Tajemník výboru je volen z řad zaměstnanců úřadu 
MČ. 

Pan starosta navrhl zřízení dalších výborů, a to: 

výboru majetkového 
výboru pro Agendu 21 
výboru pro dopravu a bezpečnost 
výboru pro životní prostředí 
výboru pro evropské fondy a informatiku 
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výboru sociálního 
výboru pro výchovu a vzdělávání 

Pan Hrdlička navrhl zřízení výboru pro územní rozvoj a svůj návrh krátce zdůvodnil. 

Hlasování o návrhu pana Hrdličky na zřízení výboru pro územní rozvoj: 

Hlasování č. 18 - pro: 12, proti: 13, zdržel se: 6 
Návrh nebyl přijat.  

Hlasování o výborech navržených panem starostou. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0007/2018 

 

15. Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru 

 
Pan starosta navrhl 5 členů kontrolního výboru a 5 členů finančního výboru. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 26, proti: 7, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0008/2018 

 

16. Kontrolní výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2018 - 2022 (volba 
předsedy, místopředsedy, 3 členů a tajemníka výboru) 

 
Volby procedurálně proběhnou v těchto etapách: 

a) volba předsedy kontrolního výboru 
b) volba místopředsedy kontrolního výboru 
c) volba členů kontrolního výboru 
d) volba tajemníka kontrolního výboru 

 
 Návrhy kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru: 

Za koalici byla navržena Ivana Todlová. 
Za Zelení a Piráti pro 13 Tomáš Murňák. 
Za TOP 09 Ivana Todlová 
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Jiné návrhy nebyly podány. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Tomáš Murňák 
Hlasování č. 21 - pro: 11, proti: 15, zdržel se: 6 
Návrh nebyl přijat. 

Ivana Todlová 
Hlasování č. 22 - pro: 23, proti: 10, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
 
Předseda volebního výboru oznámil, že předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena 
Ivana Todlová. 

 Návrhy kandidátů na funkci místopředsedy kontrolního výboru: 

Za koalici byl navržen Libor Hadrava. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Libor Hadrava 
Hlasování č. 23 - pro: 24, proti: 9, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že místopředsedou kontrolního výboru byl zvolen 
Libor Hadrava. 

 Návrhy kandidátů na funkci člena kontrolního výboru: 

Za koalici byli navrženi Jiří Mašek, Ludmila Tichá, Jaroslav Matýsek. 
Za Zelení a Piráti pro 13 Václav Mucala, Tomáš Murňák. 

Jiné návrhy nebyly podány. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Tomáš Murňák 
Hlasování č. 24 - pro: 11, proti: 13, zdržel se: 7 
Návrh nebyl přijat. 

Václav Mucala 
Hlasování č. 25 - pro: 11, proti: 11, zdržel se: 10 
Návrh nebyl přijat. 

Jiří Mašek 
Hlasování č. 26 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
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Ludmila Tichá 
Hlasování č. 27 - pro: 23, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Jaroslav Matýsek 
Hlasování č. 28 - pro: 24, proti: 9, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že členy kontrolního výboru byli zvoleni Jiří Mašek, 
LudmilaTichá, Jaroslav Matýsek. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka kontrolního výboru: 

Za koalici byl navržen Martin Šmíd. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Martin Šmíd 
Hlasování č. 29 - pro: 25, proti: 6, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemníkem kontrolního výboru byl zvolen 
Martin Šmíd. 

 
USNESENÍ č. UZ 0009/2018 

 

17. Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2018 - 2022 (volba 
předsedy, místopředsedy, 3 členů a tajemníka výboru) 

Volby procedurálně proběhnou v těchto etapách: 

e) volba předsedy finančního výboru 
f) volba místopředsedy finančního výboru 
g) volba členů finančního výboru 
h) volba tajemníka finančního výboru 

 
 Návrhy kandidátů na funkci předsedy finančního výboru: 

Za koalici byl navržen Zbyněk Pastrňák. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 



ustavující zasedání ZMČ 
29.10.2018 Stránka 11 
 

Zbyněk Pastrňák 
Hlasování č. 30 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedou finančního výboru byl zvolen 
Zbyněk Pastrňák. 

 Návrhy kandidátů na funkci místopředsedy finančního výboru: 

Za koalici byl navržen Michal Drábek. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Michal Drábek 
Hlasování č. 31 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že místopředsedou finančního výboru byl zvolen Michal 
Drábek. 

 Návrhy kandidátů na funkci člena finančního výboru: 

Za koalici byli navrženi Jiří Mašek, Vít Bobysud, Petr Praus. 
Za Zelení a Piráti pro 13 Jakub Vaverka, Jiří Koudelka. 

Jiné návrhy nebyly podány. 

O navržených kandidátech bylo hlasováno jednotlivě: 

Jakub Vaverka 
Hlasování č. 32 - pro: 10, proti: 10, zdržel se: 11 
Návrh nebyl přijat. 

Jiří Koudelka 
Hlasování č. 33 - pro: 11, proti: 7, zdržel se: 13 
Návrh nebyl přijat. 

Jiří Mašek 
Hlasování č. 34 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Vít Bobysud 
Hlasování č. 35 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Petr Praus 
Hlasování č. 36 - pro: 24, proti: 7, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
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Předseda volebního výboru oznámil, že členy finančního výboru byli zvoleni Jiří Mašek,  
Vít Bobysud, Petr Praus. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka finančního výboru: 

Za koalici byl navržen Jaroslav Mareš. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Jaroslav Mareš 
Hlasování č. 37 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemníkem finančního výboru byl zvolen 
Jaroslav Mareš. 
 
USNESENÍ č. UZ 0010/2018 

 
 
Pan starosta navrhl, aby volba členů ostatních výborů proběhla na některém dalším řádném 
zasedání zastupitelstva. 
O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 38 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat.  
 
 

18. Volba předsedů a tajemníků ostatních výborů ZMČ Praha 13 pro volební 
období 2018 - 2022 

 
 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru majetkového: 

Za koalici byla navržena Yveta Kvapilová. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Yveta Kvapilová 
Hlasování č. 39 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedkyní výboru majetkového byla zvolena 
Yveta Kvapilová. 
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 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru majetkového: 

Za koalici byla navržena Libuše Všianská. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Libuše Všianská 
Hlasování č. 40 - pro: 25, proti: 4, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemnicí výboru majetkového byla zvolena 
Libuše Všianská. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru pro Agendu 21: 

Za koalici byl navržen Vít Bobysud. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Vít Bobysud 
Hlasování č. 41 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedou výboru pro Agendu 21 byl zvolen 
Vít Bobysud. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru pro Agendu 21: 

Za koalici byla navržena Hana Zelenková. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Hana Zelenková 
Hlasování č. 42 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemnicí výboru pro Agendu 21 byla zvolena 
Hana Zelenková. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru pro dopravu a bezpečnost: 

Za koalici byl navržen Josef Zobal. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 
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O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Josef Zobal 
Hlasování č. 43 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost byl 
zvolen Josef  Zobal. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru pro dopravu a bezpečnost: 

Za koalici byl navržen Miroslav Jíra. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Miroslav Jíra 
Hlasování č. 44 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemníkem výboru pro dopravu a bezpečnost byl 
zvolen Miroslav Jíra. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru pro životní prostředí: 

Za koalici byla navržena Ludmila Tichá. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Ludmila Tichá 
Hlasování č. 45 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedkyní výboru pro životní prostředí byla 
zvolena Ludmila Tichá. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru pro životní prostředí: 

Za koalici byla navržena Jana Gilíková. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Jana Gilíková 
Hlasování č. 46 - pro: 24, proti: 2, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 
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Předseda volebního výboru oznámil, že tajemnicí výboru pro životní prostředí byla 
zvolena Jana Gilíková. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru pro evropské fondy a 
informatiku: 

Za koalici byl navržen Vojtěch Provazník. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Vojtěch Provazník 
Hlasování č. 47 - pro: 24, proti: 10, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedou výboru pro evropské fondy a 
informatiku byl zvolen Vojtěch Provazník. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru pro evropské fondy a 
informatiku: 

Za koalici byl navržen Martin Šmíd. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Martin Šmíd 
Hlasování č. 48 - pro: 24, proti: 2, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemníkem výboru pro evropské fondy a 
informatiku byl zvolen Martin Šmíd. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru sociálního: 

Za koalici byla navržena Aneta Ečeková Maršálová. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Aneta Ečeková Maršálová 
Hlasování č. 49 - pro: 23, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedkyní výboru sociálního byla zvolena 
Aneta Ečeková Maršálová. 
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 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru sociálního: 

Za koalici byla navržena Blanka Vildová. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Blanka Vildová 
Hlasování č. 50 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemnicí výboru sociálního byla zvolena 
Blanka Vildová. 

 Návrhy kandidátů na funkci předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání: 

Za koalici byla navržena Daria Křivánková. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Daria Křivánková 
Hlasování č. 51 - pro: 21, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že předsedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání byla 
zvolena Daria Křivánková. 

 Návrhy kandidátů na funkci tajemníka výboru pro výchovu a vzdělávání: 

Za koalici byl navržen Jan Šafir. 
 
Jiné návrhy nebyly podány. 

O navrženém kandidátu bylo hlasováno: 

Jan Šafir 
Hlasování č. 52 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat. 

Předseda volebního výboru oznámil, že tajemníkem výboru pro výchovu a vzdělávání byl 
zvolen Jan Šafir. 

 
USNESENÍ č. UZ 0011/2018 
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19. Stanovení počtu členů ZMČ Praha 13 uvolněných pro výkon funkce pro 
volební období 2018 - 2022 

 
Pro volební 2018 – 2022 pan starosta navrhl, aby funkce uvolněných členů zastupitelstva 
zastávali: 

1. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
2. Marcela Plesníková, místostarostka MČ Praha 13 pro oblast školství, informatiky a 
životního prostředí 
3. David Zelený, místostarosta MČ Praha 13 pro oblast bytové politiky, správcovských 
firem a dopravy 
4. Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13 pro oblast majetku, investic, kultury, 
tělovýchovné a spolkové činnosti 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
Hlasování č. 53 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Paní Drhová se přihlásila s příspěvkem, který se týkal programového prohlášení rady. 

Odpověděl pan starosta, že cílem rady je, aby se všem občanům na městské části žilo co 
nejlépe. 

Kromě funkce starosty a 3 místostarostů pan starosta navrhl, aby byli uvolněni následující 
členky a členové zastupitelstva: 
 
5. Aneta Ečeková Maršálová, členka rady pro oblast Agendy 21, seniorů  
a hendikepovaných 
6. Michal Drábek, člen rady pro oblast digitalizace a dotačních titulů 
7. Zbyněk Pastrňák, předseda výboru finančního 
8. Ivana Todlová, předsedkyně výboru kontrolního 
9. Yveta Kvapilová, předsedkyně výboru majetkového 
10. Vít Bobysud, předseda výboru pro Agendu 21 
11. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost 
12. Ludmila Tichá, předsedkyně výboru pro životní prostředí 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
Hlasování č. 54 - pro: 24, proti: 11, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0012/2018 
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20. Ustavení politických klubů pro volební období 2018 - 2022 

 
V průběhu volebního období budou svolávána politická grémia – společná jednání 
politických klubů zastupitelstva. Na základě výzvy pana starosty jmenovaly jednotlivé 
strany své zástupce politických klubů: 

za ANO 2011    - Michal Drábek 
za KDU-ČSL a STAN  - Jiří Mašek 
za TOP 09     - Petr Praus 
za ODS     - Ludmila Tichá 
za Zelení a Piráti pro 13  - Václav Hrdlička, místopředseda Zuzana Drhová. 

Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí. 
 
Hlasování č. 55 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0013/2018 

 

21. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 13 podpisem doložky k právním 
úkonům pro volební období 2018 - 2022 

Pan starosta navrhl, aby podpisem doložky k právním úkonům byli pověřeni všichni 
členové zastupitelstva. 

O tomto návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 56 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0014/2018 

 

22. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2019 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, 
kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k 
výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Materiál obdrželi členové zastupitelstva na stůl. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno bez rozpravy. 
 
Hlasování č. 57 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
Zastupitel Mašek prohlásil, že hlasoval pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0015/2018 

 

23. Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva 
MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Materiál obdrželi členové zastupitelstva na stůl. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno bez rozpravy. 
 
Hlasování č. 58 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
Zastupitel Zelený prohlásil, že hlasoval pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0016/2018 

 
 

Závěrem jednání prohlásil pan starosta ustavující zasedání za ukončené a poděkoval všem 
přítomným za účast. 
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Konec jednání:  12:00 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 
 
 
 
 
RNDr. Jiří Mašek, CSc. v. r. 

 
 
 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z ustavujícího zasedání ZMČ č. UZ 0001/2018 – UZ 0016/2018. 
Příloha č. 2: zápis mandátového výboru 
Příloha č. 3: protokol o hlasování  
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 4: prezenční listina 
                    (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 5: listina prokazující složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 
                   (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení)  
 


